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Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Gustava Šiliha Laporje za 

šolsko leto 2022/23 

Kraj: Osnovna Šola Gustava Šiliha Laporje, Tehniška učilnica 

Datum: 14. 11. 2022, pričetek 18:30 

Predstavniki Sveta staršev: 

Razred/oddelek Ime in priimek 
1. A Vitko Berglez 
2. A Vesna Sagadin 
3. A Nina Razboršek 
4. A Janja Mišič 
5. A Jaka Kovačič 
6. A Valentina Jelen 
7. A Lea Bevc 
8. A Gregor Šket 
9. A Tanja Trunk 

MEHURČK
I 

Tjaša Korošec 

OBLAČKI 
SONČKI 

Klavdija Drosk 
Nastja Avguštin 

MAVRICE Klemen Leskovar 
LUNICE Mojca Vtič 
ZVEZDICE Tomaž Šorli 

 

Odsotnost na drugi seji Sveta staršev so opravičili Klavdija Drosk, Lea Bevc in Klemen Leskovar 

 

Prisotne so bile predstavnice šole ravnateljica Margareta Voglar, Mateja Zupanec, prof., 

Marjetka Čas prof. ter Marjana Štern prof. 

 

Ugotovljena je bila sklepčnost Sveta staršev. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prve seje SS 

3. Pomoč pri izvedbi 19. božično – novoletnega sejma 

4. Razno 
 

Pred pričetkom 2. seje Sveta staršev se je gospa ravnateljica opravičila gospodu Kovačiču ter 

gospe Trunk, ker nista dobila vabila na 1. sejo Sveta staršev, ki je potekala v mesecu 

septembru. Pojasnila je, da so bila vabila poslana vsem članom sveta, vendar je očitno prišlo 

do komunikacijske napake v sistemu. 
 

Soglasno so bile pod točko razno na predlog predstavnikov dodane naslednje teme: 

– možnost vpogleda v ocene učencev s programom LOPOLIS; 

– zelo slaba ažurnost spletne strani šole 

– problematika z šolsko prehrano 
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– predlogi staršev v sklopu božičnega sejma (izdelava voščilnic, adventnih venčkov, 

obeskov, peka domačega peciva, risbe na praznično tematiko, poslikava kamenja z 

oljnimi barvami, izdelava okraskov za božično drevo. 
 

K 1. točki: Potrditev dnevnega reda 

Sklep 1: Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

K 2. točki: Pregled in potrditev zapisnika druge seje Sveta staršev 

Sklep 1: Zapisnik druge seje Sveta staršev je bil soglasno potrjen. 

 

K 3. točki: Pomoč pri izvedbi 19. božično – novoletnega sejma 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da bo šola tudi letos v program vključila Aktiv kmečkih žena iz 

Laporja, s katerim že dolga leta sodelujejo in bodo tudi letos na sejmu imele svojo stojnico za 

prodajo domačega peciva. Izpostavila je potrebo po pomoči vsaj 10 staršev, ki bodo poskrbeli 

za varovanje odrskega prostora in za drugo potrebno delo iz tega naslova. Organizacijo bo na 

pobudo gospe ravnateljice prevzel gospod Kovačič. Pojasnila je, da je organizacija v polnem 

teku, in sicer bo osvetljavo uredilo podjetje Elektro; išče se še voznik, ki bo vozil Božička 

(predlagan je bil g. Mišič, bolj verjetno bo to g. Žogan), pri glasbeni spremljavi bo pomagal g. 

Šorli, društvo upokojencev bo poskrbelo za postavitev stojnic, redarji bodo tudi letos gasilci 

PGD Laporje, prav tako se vodstvo dogovarja za glasbeno spremljavo glasbene šole Slovenska 

Bistrica. 
 

Ga. Marjana Štern je pojasnila, da bo na sejmu možno kupiti tudi hrano. Letos bodo to v skladu 

z dogovorom z učenci: hot dog, pomfrit, vroča čokolada in brezplačni čaj. Dne 28.11.2022 bo 

na šoli potekal tehnični dan, namenjen izdelavi izdelkov za sejem (rezanci, ribana kaša...). 

Določene izdelke so do dneva seje učenci že pripravili, to so sirupi in marmelade. Gospa Štern 

je poudarila, da so dobrodošli tudi izdelki, ki jih učenci skupaj s starši  ustvarijo doma in 

pojasnila, da je potrebno vse izdelke namenjene za prodajo prinesti v šolo do četrtka 01. 12. 

2022. Če ne gre drugače (npr. domače pecivo in piškote ...), pa do 02. 12. 2022 do 8.00 zjutraj. 

Ker se šola vsako leto pisno zahvali vsem donatorjem, je nujno, da ob izročitvi izdelka donator 

pripiše svoje ime in priimek. Tudi letos bo svojo pomoč nudilo Turistično društvo Laporje, in 

sicer pri izdelavi aranžmajev in vencev, ki se bodo na dan sejma prodajali. Pojasnila je še, da 

zaposleni težko določajo cene izdelkov, zato se bo v četrtek 01. 12. 2022 zbrala skupina staršev, 

ki bo določila primerno ceno posameznega izdelka. 
 

V nadaljevanju je ga. ravnateljica pojasnila, da vrtca v sejem ne bodo neposredno vključevali, 

saj se je lani izkazalo, da je samostojno delovanje vrtca na tem področju zelo dobra praksa, ki 

jo bodo nadaljevali tudi letošnje leto, in sicer tako, da bodo vzgojiteljice tudi to leto v drugi 

polovici decembra na terasi vrtca postavile stojnice, kjer bodo razstavljeni vsi izdelki otrok. Kot 

že leto poprej vrtec izdelkov ne bo prodajal, zaželeni pa so prostovoljni prispevki staršev. 

Vzgojitelji so pripravili pester program za vrtčevske otroke, ki ga je ga. ravnateljica tudi 

predstavila (obisk škrata Gustija, kino v štorkljini dvorani, Miklavžev zajtrk, obdarovanje otrok, 

peka piškotov, krašenje smreke, glasbena delavnica, lutkovna predstava, obisk Božička, 

čarodeja itd.) 
 

V mesecu decembru bodo učenci v prvem tednu decembra izdelovali izdelke za prodajo na 

božično – novoletnem sejmu, udeležili se bodo lutkovne/gledališke predstave, čarodeja, plesne 



3 

delavnice, ustvarjalne delavnice, karaoke, 23. 12. 2022 pa šola pripravlja posebno 

presenečenje za vse učence, ki pa naj zaenkrat ostane skrivnost. 

 

K 4. točki: Razno 

Šolski sklad: ugotovljeno je bilo slabo finančno stanje šolskega sklada, ki ga je potrebno čim 

prej izboljšati. G. Berglez je sporočil, da so se na seji dogovorili za dvig prispevka za šolski 

sklad z 1,50 EUR na 2,00 EUR. Prav tako bo vodstvo ponovno poslalo okrožnico s pozivom na 

prispevek iz naslova dohodnine. Ugotovljeno je bilo, da je pri zbiranju denarja zelo uspešna 

tudi prodaja koledarjev, ki bo potekala na način, da bodo starejši otroci popoldan in za vikende 

po svojih okrajih prodajali koledarje. Spletne prodaje koledarjev več ne bo. Začetek prodaje 

koledarjev bo takoj po koncu božično-novoletnega sejma. 

Možnost vpogleda v ocene učencev s programom LOPOLIS: vodstvo je pojasnilo, da 

šola uporabo programa nudi že nekaj let, pri čemer je 55 staršev zaprosilo za gesla, od tega 

jih je 11 aktivnih uporabnikov, v 6. razredu pa kar 9. V kolikor imajo starši željo po uporabi 

programa, vse podatke (šifro) pridobijo pri pomočnici ravnateljice. 

Slaba ažurnost spletne strani OŠ: ga. ravnateljica navedeno vzame na znanje in pove, da 

ji je problematika poznana in se zanjo tudi opraviči. Pojasni, da spletno stran urejajo delavci, 

ki pa so zelo obremenjeni in večkrat pride do časovnega zamika. Prav tako pojasni, da spletna 

stran dela zelo počasi in da na šoli nimajo zaposlenega informatika, ki bi se s tem lahko 

aktivneje ukvarjal, zato apelira na starše, če ima kdo čas in voljo za ureditev šolske spletne 

strani, je več kot vabljen. Še zmeraj pa opozarja starše, da to ni primarni kanal obveščanja, to 

še vedno ostaja obveščanje preko razrednika. 

Prehrana: med starši se je pojavil dvom v kvaliteto prehrane (hrana brez okusa, kisel krompir, 

nezadostne količine hrane...). Gospa ravnateljica je pojasnila, da dopušča možnost, da so 

navedbe resnične, saj so od lani maja do letos septembra imeli ogromen primanjkljaj delavcev, 

zaradi bolniških staležev zaposlenih v kuhinji. Pojasnila je, da okus hrane verjetno res ni takšen, 

kot so ga učenci vajeni saj imajo določene smernice koliko lahko solijo in sladkajo hrano. V 

zagovor navedbam, da je hrane premalo, je povedala, da se sladice in meso načeloma ne 

dajejo dvakrat, saj imajo preštete količine glede na število odjemalcev kosila. Kar se tiče prilog 

pa lahko učenci pristopijo tudi večkrat, saj jih kuharice kuhajo same. Dopušča možnost, da je 

hrane tudi kdaj že zmanjkalo, vendar pojasni, da se je stanje po začetni kadrovski stiski 

normaliziralo in verjame, da bo v prihodnje kuhinja nemoteno in kvalitetno obratovala. 

Izbirni tuji jezik nemščina: izpostavljeno je bilo, da se učenci v 4. razredu nemščine učijo 

prezahtevno snov, npr.: spreganje glagolov, kar se še niso učili niti v maternem jeziku. Starši 

predlagajo, da učenje nemškega jezika postane bolj igrivo in zanimivo. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da odgovora iz prve roke ne more podati, se bo pa o tem pogovorila z učiteljico 

nemščine. 

Storilna naravnanost: pojavila se je kritika, da učitelji nenehno izpostavljajo in hvalijo  

nadarjene otroke, ostale pa bistveno manj. Vodstvo je pojasnilo, da je OŠ Laporje na nek način 

tekmovalna šola, tako kot ostale šole, in se glede na majhnost lahko visoko meri z ostalimi 

šolami, na kar smo ponosni. Navedli so, da so  usmerjeni k spodbujanju otrok po čim boljših 

dosežkih (ne zgolj predstavitve šole) in navsezadnje koristi otroka (Zoisova štipendija). 

Zavedajo se, da je očitek, da so isti otroci večkrat izpostavljeni morda upravičeno, kar 

pojasnjujejo z majhnim številom učencev na šoli. Starši so konkretno izpostavili tekmovanje 

Kresnička, kjer so bili rezultati predstavljeni v razredu pred vsemi učenci, zaradi česar so bili 

nekateri učenci razočarani. Vodstvo je pojasnilo, da otroci morajo znati tekmovati, se pripraviti 

na tekmovanje in navsezadnje biti seznanjeni tudi z rezultati, ne glede na to kakšni le-ti so, saj 
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jim šola na tak način tudi privzgaja določene odgovornosti in jih pripravlja na življenje. Vedno 

eden zmaga in vedno je nekdo zadnji. 

Pobuda za pisno obveščanje o organizaciji vrtca v oddelku Oblački: izpostavljeno je 

bilo, da bi si starši oddelka Oblački želeli pisno obveščanje glede združevanja otrok na dveh 

različnih lokacijah. Ugotovljeno je bilo, da vzgojiteljice redno in ažurno obveščajo starše o 

morebitnih spremembah in da posebno pisno obveščanje ni potrebno. S strani vzgojiteljev je 

bilo zagotovljeno, da so bili o združevanju med krompirjevimi počitnicami ustno obveščeni vsi 

starši. 

Predlogi staršev glede božično-novoletnega sejma: starši so predlagali, da bi lahko 

učenci s pomočjo učiteljev postavili stojnico z rabljeno otroško operemo (igrače, knjige, igre, 

seveda vse v dobrem stanju), izdelava voščilnic, adventnih venčkov, obeskov, peka 

enostavnega domačega peciva, risbe na praznično tematiko, poslikava kamenja z oljnimi 

barvami ter izdelava okraskov za božično drevesce. Vodstvo je pojasnilo, da je večina teh 

predlogov že vključeno v program izdelovanja izdelkov, ki se bo izvedel prvi teden v decembru. 

Pobuda s strani občine Slovenska Bistrica: občina Slov. Bistrica je na go. ravnateljico 

naslovila pobudo, da jim sporoči morebitne nevarne odseke na prometnih cestah, ki bi jih v 

prihodnosti za varnost otrok primerno sanirali (prehodi za pešce, ležeči policaji, pločniki). Ga. 

ravnateljica poziva vse, da ji do 12. 12. 2022 pošljejo primere nevarnih odsekov z opisom in 

fotografijami. 

Projekt Erasmus: gospa Mateja Zupanec je pojasnila, da so z učenci uspešno izvedli projekt 

Erasmus in gostili učence iz Romunije in Španije. Anketa je pokazala zadovoljstvo tako med 

učenci kot med njihovimi starši. Sporočila je, da se v okviru tega projekta nameravajo z učenci 

v mesecu marcu odpraviti v Španijo v mesecu maju pa v Romunijo. 
 

 

Druga seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20:15. 

 

 

Laporje, 14. 11. 2022 

Zapisničarka: 
Nastja Avguštin 

Predsednik Sveta staršev: 
Tomaž Šorli 
 

 


